
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລັດຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ
ນບັແຕຊຸ່ມປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ໄດກ້າຍເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ. ການອະນມຸັດທ່ີດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັ 
ງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ນບັແຕ່ປ ີ2003 (1 ໂຄງການ, 
ເນື້ອທ່ີ 1,000 ເຮັກຕາ) ເປັນຕົນ້ມາ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 2017

ສ�າປະທານທ່ີດິນດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງໃນປີ 2006 ຊ່ຶງໄດ້ອະນມຸດັເຖິງ 10 ໂຄງການ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີ 33,500 
ເຮັກຕາ ຫືຼ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານດນິລດັໃນທ່ົວ 
ແຂວງ ທັງໝດົ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ເຖິງວາ່ມກີານອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຈ�ານວນໜຶງ່ ນບັແຕ່ປ ີ2006 ເປັນຕົນ້ມາ ແຕ່ເປັນໂຄງ 
ການຂະໜາດນ້ອຍ. ເຫດຜົນທ່ີການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນຢູ່ແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ ຫຸຼດລງົຢ່າງໄວວານບັແຕ່ປ ີ2006 ເປັນຕົນ້ມານັນ້ ອາດເນື່ອງມາຈາກ 
ລດັຖະບານໄດສ້ັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ 
ສ�າລັບກິດຈະການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ຊອກຄົ້ນ-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ 
ຈ�ານວນໜຶງ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ນບັແຕປ່ ີ2007 ເປັນຕົນ້ມາ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2003 ແລະ 2017.
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ຕວົເມອືງ ຜ້ົງສາລີ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2017.
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2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີ2017

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປີ 2003 ແລະ ຕົ້ນປີ 2017, ປະມານ 42,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 
3% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ 40 ໂຄງການເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້, 
ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�້າຕົກ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). 
ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ 65% (27,350 ເຮັກຕາ) ແມ່ນອະນມຸັດໃຫ້ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ
ບ�່ແຮ່ ແລະ ປະມານ 33% (13,843 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ການປູກໄມ້ 
ອດຸສາຫະກ�າ. ເນື້ອທ່ີການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢາງພາລາ 
ເຫັນວ່າຂ້ອນຂ້າງຕ�່າ ແຕ່ບ�່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເນື້ອທ່ີການປູກຢາງພາລາ 
ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີມໜີອ້ຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ໂຄງການລົງທຶນໃສ ່ກດິຈະການດັງ່ກາ່ວ 
ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ນ�າໃຊ້ຮູບແບບເຮັດສັນຍາການຜະລິດ ເຊ່ັນ: 
ຮບູແບບ 2+3 ລະຫວາ່ງ ນກັລງົທຶນ ກບັປະຊາຊົນ ແຕ່ຖານຂ�້ມນູນີ້ບ�່ໄດລ້ວມ 
ເອົາໂຄງການລົງທຶນແບບສັນຍາການຜະລິດແບບ 2+3 ດັ່ງກ່າວ. ການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີເຖິງວາ່ມຈີ�ານວນໂຄງການບ�ຫຼ່າຍ 
ແຕໂ່ດຍລວມແລວ້ ເປັນໂຄງການຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ໂດຍສະເລ່ຍໂຄງການ 
ໜຶງ່ກວມເອົາເນື້ອທ່ີອະນມຸັດປະມານ 1,101 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມີຂະໜາດ
ເກອືບສອງເທ່ົາຂອງເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະມານ 750 
ເຮັກຕາຕ�່ໂຄງການ.

ນອກຈາກນັນ້ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີຍັງມອີກີ 9 ໂຄງການ ທ່ີຍັງຢູ່ຂ້ັນຕອນການຊອກ 
ຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ໃນຂະແໜງການບ�່ແຮ່ 
ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີປະມານ 213,953 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 14% ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ທ່ົວແຂວງ. ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ປະກອບດ້ວຍ ການຊອກຄົ້ນ-ສ�າຫຼວດຖ່ານຫີນ, 
ແຮ່ຄ�າ-ແຮ່ທອງ, ແຮ່ເຫັຼກ-ແຮ່ແກວ້ນາງຝານ ແລະ ແຮ່ທອງ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 

ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອົາພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ເນື້ອທ່ີປະມານ 50% ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບການ 
ອະນມຸດັຈາກລັດຖະບານໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ກວມເອາົ 21,093 ເຮັກຕາດັງ່ 
ສະແດງໃນ ຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາ 
ແລວ້ ທຽບໃສເ່ນື້ອທ່ີອະນມຸດັດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ 
ຂະແໜງການ; ໂຄງການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວປະມານ 
98% (181 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 
2/3 ໃນຂະແໜງບ�ແ່ຮ່ໄດພັ້ດທະນາແລວ້. ສວ່ນການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ໄດພັ້ດ 
ທະນາພຽງແຕ່ 25% ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ. ໃນຂະນະທ່ີເນືອ້ທ່ີໆໄດພັ້ດທະ 
ນາແລວ້ໃນຂະແໜງການກະສກິ�າພັດສງູກວາ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຄ:ື 465 ເຮັກຕາ 
ໄດອ້ະນມຸດັເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງດັງ່ກ່າວ ແຕ່ເນືອ້ທ່ີພັດທະນາຕວົຈງິ 
ແມນ່ 512 ເຮັກຕາ. 

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກິດຈະການ 
ການລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດ ຕ�າ່ທ່ີສດຸ  ຊ່ຶງມພີຽງ 
ແຕ ່9 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 5 ປະເພດກດິຈະການ ນອນໃນຂະແໜງ 
ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່, ສ�າລັບຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ມພີຽງ 
ແຕ ່2 ແລະ 1 ປະເພດກດິຈະການ ຕາມລ�າດບັ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມນ່ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົ. ໃນນັນ້ ເນື້ອທ່ີ 59% (24,540 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະ 
ທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ທອງ, 33% (13,8 
43 ເຮັກຕາ) ແລະ 5% (2,202 ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກຢາງພາລາ 
ແລະ ການຂດຸຄົນ້ຖ່ານຫີນ ຕາມລ�າດບັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ 
ພັດທະນາແລວ້, ໂຄງການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ (ງວົ) ໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີເກນີຂອບເຂດ 
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັຈາກລັດຖະບານເລກັນອ້ຍ, ສ່ວນສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆພັດທະນາ 
ແລວ້ສ�າລບັການປູກຢາງພາລາ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ ແລະ ຫຼາຍກດິຈະການໃນ 
ຂະແໜງ ບ�ແ່ຮ່ ແມນ່ຍັງບ�ທັ່ນໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີດນິທັງໝດົເທ່ືອ ຍົກເວັນ້ການ 
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄ�າທ່ີໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີຄົບຕາມຕົວເລກ ເນື້ອທ່ີອະນຸມັດແລ້ວ. 
ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ, ການທ່ີເນື້ອທ່ີຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ຖືກນ�າໃຊ້ໜອ້ຍ ບ�່ໄດ້ໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ປະລມິານແຮ່ທາດທ່ີຂດຸຄົນ້ນັນ້ຕ�າ່ ແຕຕ່ວົຈງິ ອາດສາມາດຜະລດິ
ແຮ່ທາດໄດ້ໃນປະລມິານຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວາ່ ບາງກ�ລະນ ີ ການຂດຸຄົນ້ບ�່ແຮ່ 
ໄດນ້�າໃຊ້ຮບູແບບຂດຸຄົນ້ໃຕ້ດນິ ແລະ ແຮ່ທາດທ່ີສະສມົອາດ ຢູ່ໃນແນວລວງເລກິ 
ຊ່ຶງບ�ຈ່�າເປັນມກີານບຸກເບີກໜາ້ດນິເປັນບ�ລເິວນກວາ້ງ ແລະ ໃນກ�ລະນດີັງ່ກາ່ວນີ້ 
ການປະເມນີເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ສ�າລບັໂຄງການບ�ແ່ຮ່ແມນ່ມຄີວາມຫຍຸງ້
ຍາກ ແລະ ອາດບ�ສ່ອດຄອ່ງກບັຄວາມເປັນຈງິ. 

• ການສມົທຽບຖານຂ�ມ້ນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ�ມ້ນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າຂ�້ມນູທ່ີຍັງບ�່ທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ�ມ້ນູໃໝຈ່�ານວນໜຶງ່. ຂ�ມ້ນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າປະກອບດ້ວຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕ�ກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນ�າໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ�ມ້ນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນ�າ້ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທ່ີມີ 
ຄວາມຊັດເຈນສງູ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ�ມ້ນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

• ການເກບັກ�າຂ�້ມນູຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ມນີາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ຊາວບ້ານ ກ�າລັງເອົາໝ ູໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດແຂວງ ຜ້ົງສາລີ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ, 
ປີ 2017.



3ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 2017

1 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົເຂດອາ່ງຮັບນ�າ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການ ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ແຜນທ່ີ 1 ສະແດງເຖິງ ລກັສະນະຂອງພ້ືນທ່ີໆໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ທ່ີດນິລັດຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ.ີ ເຖິງວາ່ນະໂຍບາຍດງຶດດູການລງົທຶນ 
ຂອງລັດ ແມນ່ສົງ່ເສມີການລງົທຶນດັງ່ກາ່ວຢ່າງແຂງແຮງໄປສູເ່ຂດຊົນນະບົດ 
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເພ່ືອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ໃນຮບູແບບການປະກອບສວ່ນ 
ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າ 
ແຕຄ່ວາມເປັນຈງິສງັເກດເຫັນວາ່ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດທ່ີມຄີວາມ
ສງູຈາກລະດບັໜາ້ນ�າ້ທະເລຕ�າ່ກວາ່ ໂດຍສະເພາະເຂດເມອືງ ບຸນໃຕ້, ບຸນເໜອື 
ແລະ ຍອດອ ູທ່ີມເີສັນ້ທາງອອກສູປ່ະເທດຈນີ ແລະ ມເີງືອ່ນໄຂດ້ານນເິວດກະສກິ�າ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ຕາໜາ່ງຄມົມະນາຄມົທ່ີດກີວາ່. ສ�າລບັໂຄງການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນ 
ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົທັງໝດົ ແມນ່ພັດທະນາຢູ່ແມ່ນ�າ້ອູທັງໝດົ.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 7 17.50 465 1.11 512 110.11

ງວົ ແລະ ຄວາຍ 6 85.71 461 99.14 508 110.20

ກາເຟ 1 14.29 4 0.86 4 100.00

ປູກໄມ້ 13 32.50 13,843 33.08 3,527 25.48

ຢາງພາລາ 13 100.00 13,843 100.00 3,527 25.48

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 16 40.00 27,350 65.37 16,874 61.70

ແຮ່ທອງ 3 18.75 24,540 89.73 14,065 57.31

ຖ່ານຫີນ 3 18.75 2,202 8.05 2,202 13.05

ແຮ່ຄ�າ 1 6.25 600 2.19 600 100.00

ອື່ນໆ 9 56.25 8 0.03 7 87.50

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ1 4 10.00 184 0.44 181 98.14

ລວມ 40 100.00 41,841 100.00 21,093 91.38

ຕາຕະລາງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ສ�າລບັການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກິດ ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່.

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ຖ່ານຫີນ 5 141,344

ແຮ່ຄ�າ-ແຮ່ທອງ 1 30,179

ແຮ່ເຫັຼກ-ແຮ່ແກ້ວນາງຝານ 1 26,370

ແຮ່ທອງ 2 16,059

ລວມທັງໝດົ 9 213,953

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກ�ລະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ�ກ່ງົກນັ. ສະນັນ້, ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ນ�າສະເໜຢູ່ີໃນ 
ເອກະສານນີ້ ໝາຍເຖິງ:

• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 
ໂຄງການ, ຂ�ຕ້ກົລົງອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັຖະບານກ�ານດົໃຫ້.

• ເນື້ອທ່ີນ�າໃຊ້ ຫືຼ ພັດທະນາແລວ້: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີໄດຈ້າກ
ການສາ້ງແຜນທ່ີດນິຂອບເຂດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານແບບມສີວ່ນຮ່ວມ 
ຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ຫືຼ ເອກະສານອື່ນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

• ເນືອ້ທ່ີຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
(ສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່):  ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ໃນຂ�ຕ້ກົ 
ລົງອະນຸມັດທ່ີດິນໃຫ້ສ�າປະທານ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ 
ເນື້ອທ່ີຈາກແຜນທ່ີ ຂອບເຂດໂຄງການທ່ີໄດຮັ້ບຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງລັດ. ສວນກ້າເບ້ຍຊາຢູ່ເມືອງ ບູນເໜອື. ຖ່າຍໂດຍ: ທີມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ 

ປີ 2010.
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ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ເຖິງວາ່ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ ກຽ່ວກບັຂ້ັນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັໂຄງການ 
ຂອງ 4 ໂຄງການ ກວມເອາົເນື້ອທ່ີ 12,223 ເຮັກຕາ ແຕອ່ງີໃສຂ່�ມ້ນູທ່ີພວກເຮົາມີ 
ເຫັນວາ່ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີສວ່ນໃຫຍ່ເປັນ 
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ອະນມຸັດໂດຍລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ່ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່. ເນື້ອທ່ີປະມານ 59% (24,724 ເຮັກຕາ) ແມ່ນລັດ 
ຖະບານຂ້ັນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 10% (4,298 ເຮັກຕາ) ອະນ ຸ
ມດັຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ 1% ອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ. ທາງດ້ານຮບູແບບການລງົທຶນ 

ດັງ່ສະແດງຢູ່ເສັນ້ສະແດງ 2, ປະມານ 95% (40,390 ເຮັກຕາ, 20 ໂຄງການ) 
ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ນກັລງົທຶນຕ່າງປະເທດ ຊ່ຶງນກັລງົ 
ທຶນຕາ່ງປະເທດທັງໝດົ ແມ່ນມາຈາກປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ສປ ຈນີ. ສ�າລບັການ 
ລງົທຶນພາຍໃນເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ມ ີ15 ໂຄງການ ແລະ ກວມເອາົເນືອ້ທ່ີ 
ພຽງແຕ ່1,234 ເຮັກຕາ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນການຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ ນກັ 
ລງົທຶນຂອງລາວ ແລະ ສປ ຈນີ (5 ໂຄງການ, 217 ເຮັກຕາ). ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 
ເປັນແຂວງດຽວທ່ີມກີານລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດມາຈາກປະເທດດຽວ. ການ
ລງົທຶນຕາ່ງປະເທດສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສກ່ານຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ການປູກໄມອ້ດຸສາ 
ຫະກ�າ; ການລົງທຶນພາຍໃນໄດ້ສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ການກະສິກ�າ, 
ສ່ວນການຮ່ວມມທັືງໝດົແມນ່ໂຄງການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ.

ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ 
ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ.
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ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ຊາຍຢູ່ເມອືງ ໃໝ.່ ຖ່າຍໂດຍທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 40 ໂຄງການທ່ີໄດ້ອະນມຸດັຢູ່ແຂວງ 
ທັງໝດົ ຕວົຈງິມປີະມານ 55% (22 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີການຜະລດິ, 
9 ໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ, ມ ີ4 ໂຄງການ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ 
ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບການອະນມຸດັຈາກລດັ ແລະ 3 ໂຄງການ ໄດຢຸ້ດເຊົາການເຄື່ອນ
ໄຫວກ່ອນການສິນ້ສດຸສນັຍາ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການ 
ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້). ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 62% ແລະ 83% 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນ
ການດ�າເນນີການຜະລດິ.

ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້
ຜົນການວເິຄາະຂ�ມ້ນູ ໂດຍເອົາແຜນທ່ີຂອບເຂດສ�າປະທານທ່ີດນິລດັທ່ີໄດພັ້ດ
ທະນາແລ້ວ ມາເຕງັທັບກບັ ຂອບເຂດທ່ີດນິ ສາມ ປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ຄ:ື 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 
ເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີມເີນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຈ�ານວນ 8,926 
ເຮັກຕາ ຫືຼ 42% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້ 
ແມນ່ນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີ ສາມ ປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັດັງ່ກາ່ວ. ໃນນັນ້, 4,875 ເຮັກຕາ 
ຂອງເນື້ອທ່ີດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ; 3,902 ເຮັກຕາ 
ຢູ່ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ແລະ 149 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີ ມກີານລິເລີ່ມການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮູບແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນຂອງລັດ 
ໃນການກະສກິ�າ, ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ, ຂດຸຄົນ້ບ�່ແຮ່ ແລະ ກ�ສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕົກ ຂ້ອນຂ້າງຊ້າກວາ່ແຂວງອື່ນ ຊ່ຶງສາເຫດ ອາດແມ່ນຍ້ອນສະພາບພູມ 
ສນັຖານຂອງແຂວງສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ມລີະດບັການ 
ເຂ້ົາເຖິງຕ�່າ. ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ມີຈ�ານວນໂຄງການລົງທຶນບ�່ຫຼາຍປານໃດ ແລະ 
ເປັນແຂວງ ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານກດິຈະການລງົທຶນ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ີມາ 
ຂອງນກັລງົທຶນຕ�າ່ທ່ີສດຸ ຊ່ຶງນອກຈາກການລົງທຶນຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນແລວ້ 

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  
ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນ ໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ກະ ສ ິກ�າ ປູກ ໄມ ້ອດຸ ສາ ຫະ ກ�າ ບ� ່ແຮ່ ເຂ່ືອນ ໄຟ ຟ້າ ນ�າ້ ຕກົ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັໃຫ້ດ�າເນນີ 
ການປະເມນີຫາປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງແຮ່ທາດ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜຶງ່. ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນທ�າອດິຂອງກດິຈະການ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສ�າລບັຂ້ັນຕອນນີແ້ມນ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ເທ່ົານັນ້.

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ�ທັ່ນໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລດິຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດກ້ດີຢາງເທ່ືອ).

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ກ�າລງັພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ ຫືຼ ມຜີະລິດຕະພັນ 
ຂອງໂຄງການແລວ້.

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕ່ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດ�າເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດຢຸ້ດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ�່ທັນຮອດກ�ານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສ�າເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 4 4 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 9 9 1,706

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  22 22 17,584

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 1 1 209

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 3 3 1,593

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 1 1 1

ລວມ 40 40 21,093
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ທັງໝດົເປັນການລົງທຶນມາຈາກ ສປປ ຈນີ. ເຖິງວາ່ລດັຖະບານ ມນີະໂຍບາຍ 
ສູງໃນການລົງທຶນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກກ�່ຕາມ ເຊ່ັນ: ອັດຕາຄ່າພາສີ-
ອາກອນຕ�າ່ກວາ່ ລວມທັງໄລຍະເວລາການຍົກເວັນ້ທ່ີຍາວກວາ່ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍ 
ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ການປະກອບສ່ວນ 
ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ ອື່ນໆ 
ແຕຕ່ວົຈງິການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີສ່ວນໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສ່ເຂດພ້ືນທ່ີດນິລຽບ 
ຕາມເສັ້ນທາງອອກສູ່ຊາຍແດນ ສປ ຈນີ. ມັນບ�່ເປັນສິ່ງທ່ີແປກໃຈເລີຍທ່ີການ 
ລົງທຶນດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ບ�່ໄປລົງທຶນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໂດຍ 
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ສະເພາະຢູ່ບັນດາເມອືງທາງທິດຕາເວນັອອກ ເນື່ອງຈາກຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການພັດ 
ທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຄ່າຂົນສົງ່ ໃນການລງົທຶນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ອາດສງູ 
ກວາ່ ເຊ່ັນ: ການຈາ່ຍຄ່າເຊ່ົາ ຫືຼ ສ�າປະທານທ່ີດິນ, ອັດຕາພາສີ ຫືຼ ອາກອນ 
ທ່ີສງູກວາ່ ໃນການລງົທຶນຢູ່ໃນເຂດທ່ີມລີະບົບເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົດແີລວ້ຫຼາຍ 
ເທ່ົາ. 

ທາງດາ້ນຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ, ເຖິງວາ່ເນືອ້ທ່ີຫຼາຍສບິພັນ 
ເຮັກຕາຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ກະສິກ�າ ແລະ ກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ແຕ່ປັດຈບັຸນນີ້ມີພຽງເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງ
ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົເທ່ົານັນ້ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາ. ດັງ່ນັນ້, ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການລງົທຶນ 
ດັ່ງກ່າວນ�າເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນທ່ີຄວນມາໃຫ້ແກ່ແຂວງ ກ�່ຄືລັດຖະບານນັນ້ 
ຄວນຈະມມີາດຕະການເຮັດແນວໃດໃຫ້ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ອະນມຸດັຜ່ານມາ 
ນັນ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານນັນ້ ຢ່າງເຕມັສວ່ນ 

ໂດຍສະເພາະໂຄງການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ຫືຼ ອາດຈດັສນັທ່ີດນິທ່ີບ�ມ່ກີານພັດ
ທະນາດັງ່ກາ່ວໃຫ້ແກນ່ກັລົງທຶນອ່ືນທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຕອ້ງການພັດທະນາ 
ທ່ີດິນ ດັ່ງກ່າວ. 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຂອງລດັຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ເຫັນວາ່ ໄດກ້າຍ 
ເປັນສິງ່ທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ບ�ໜ່ອ້ຍ ໂດຍສະເພາະ 
ຜົນກະທົບດ້ານລບົຕ�ກ່ບັປ່າໄມທ້�າມະຊາດ ເນື່ອງຈາກພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຈ�ານວນ 
ບ�່ໜອ້ຍທ່ີນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີ ສາມ ປະເພດປ່າໄມ້ຂອງລັດ ຊ່ຶງມັນອາດສົ່ງຜົນ 
ກະທົບໂດຍກງົຕ�ກ່ບັຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການເພ່ີມການປົກ
ຫຸ້ມ ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມໃ້ຫ້ໄດ ້70% ໃນປ ີ2020 ແລະ ການບັນລເຸປ້ົາໝາຍການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ ທາງດ້ານຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຕ�ກ່ບັດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຢູ່ແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ ແມ່ນຄວນມີການເຮັດການປະເມີນສະເພາະຕື່ມອີກ.

ການຜະລດິໄຟຟ້ານ�າ້ຢອດ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເມອືງ ຍອດອ.ູ ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ�ມ້ນູທ່ີສ�າຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ�້ມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ�າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່�ມ່ກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
(K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລ່ີມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກ�າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໂດຍປະເມນີລງົເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 
ສງັລວມເປັນບົດລາຍງານ ມດີັງ່ນີ້: 

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (ກຊສ)
• ກມົທ�ລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ (ກພບ)
• ກມົສົງ່ເສມີການລງົທຶນ (ກສທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜທ)
• ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ກຜງ), ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດນິກະສກິ�າ (ກຄພດກ) ແລະ ກມົປ່າໄມ ້(ກປປ), ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ)
• ກມົບ�ແ່ຮ່ (ບຮ), ກພບ
• ສນູບ�ລຫິານລດັດ້ວຍລະບົບເອເລກັໂຕນຼກິ (e-Government), ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ສານ (ກປທສ)

ໂຄງການ Lao DECIDE info III ແລະ K4D ນີ້ ໄດຮັ້ບການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອອກແບບ ຈາກ ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານງບົປະມານຈາກອົງການ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແຫ່ງປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ (SDC).

ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສ�າລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອດັຕະປ,ື 
ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ�າມວ່ນ, ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນໄລຍະເດອືນ ເມສາ 
2016 ຫາ ສງິຫາ 2017.

ໂຄງການ Lao DECIDE info III 

ເປັນການລເິລີ່ມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ�ມ້ນູ ແລະ ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານທ່ີສ�າຄນັ ໂດຍການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູ 
ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງລັດ ເພ່ືອນ�າໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ
ບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ຂ�ມ້ນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການ ສາມາດເບ່ິງໄດທ່ີ້: 
www.decide.la 

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕດິຕ�:່

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ຖະໜນົທ່ົງຂັນຄ�າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 223485

ຫືຼ

ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖະໜນົລາ້ນຊ້າງ, ເຂດປະຕໄູຊ ຕູໄ້ປສະນ:ີ 811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 415371 ແຟັກ: +85621 415371

ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (CDE), ຫ້ອງການປະຈ�າ 
ສປປ ລາວ, ມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ
ໜວ່ຍ 11, ເຮືອນເລກທີ 136, ຖະໜນົສເີມອືງ, ຮ່ອມ 1 ບ້ານພະໂພ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85620 5919 4249
ອເີມວ: lao@cde.unibe.ch
ເວບັໄຊ: www.cde.unibe.ch 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) ສາ້ງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ
ຄວາມສ�າເລດັຂອງໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ ແນໃສກ່ານນ�າໃຊ້ຂ�ມ້ນູ 
ແບບເຊ່ືອມສານທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ຫັຼກຖານເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນ
ການສບືຕ�ປັ່ບປຸງຖານຂ�ມ້ນູແບບເຊ່ືອມສານຂອງຂະແໜງການທ່ີມຢູ່ີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຂ�ມ້ນູໄປສູຂ່ະແໜງການອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.


